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 މިޓީ ވާ ކ  ޝަކު ގުޅ  ބާއިންތިޚާ ޕްރިމަރީ  – ޝަކުވާގެ ނިންމުންތައް 

ވީ  2019ޖަނަވަރީ  18މަށް ގައި ބ އްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑ ޓުން އިންތިޚާބުކުރު  2019
  ނިންމުންތައް ޝަކުވާތަކާ ވިދިގެން ނިންމި ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅ   ހުކުރުދުވަހު ބ އްވި 

 2019ޖަނަވަރީ  20

 

ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

ސިން މުޙްޢަބްދުލް  .1
އަބޫބަކުރު، ޖަންބުމާގެ 

ދޫ ބ. ކެން 
 )ކެންޑިޑ ޓް(

އިރާމީހުން ނޫން އެހެން މީހުން ދާ .1 19/01/2019
 ލުން ވޯޓު 

 ދާމީހުން ވޯޓުލާފައިވުން ވޯޓުލާން ނު  .2

 268ޠީފަށް ންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު އަހްމަދު ލަ އެ 20/1/2019
ށް އަބޫބަކުރަސިން މުޙްޢަބްދުލްވާއިރު، ވޯޓު ލިބިފައި 

މި  ،ގައިވާތީވޯޓުކަމު  8ޖުމްލަ  ލިބުނީ
ލު އިގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް ބަދަމައްސަލަ

 ނެތްކަމަށް  ނ  ތަނެއްލެބެ މައްސަލަ  ނާނެތީ،ނާން

 އިފަނިމި މައްސަލަ

ޢަލީ ނިޒާރު،   .2
އެމްޓ ޝަނަގެ، 

 ސ.ހިތަދޫ 
 )ކެންޑިޑ ޓް(

 ޑިއަށް ނުފެށުން ލުން ގަމާލ ގެ ވޯޓު  .1 20/01/2019
ފ ށިކައިރީ އެންމެ އ ފިޝަލެއް  .2

 ން ހުރު
 ގުނާ ވޯޓުލާން ފެށުން ކަރުދާސް ނު  .3
 ،ލުންކު ވޯޓުމީހަ 65 ދެ ފަހަރު .4

 ފަހަރު  3 ތުންއެއްފަރާ
 ޓުލާފައިވުން ވޯ

 ދާމީހުން ވޯޓުލާފައިވުން ވޯޓުލާން ނު  .5
 ދިނުން ޓު ލިސްޓު ނުވޯ .6

 އިބްރާހީމް ނާޒިލަށްންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު އެ 20/12/2018
 ލިބުނީ  ނިޒާރަށްޢަލީ ވާއިރު، ވޯޓު ލިބިފައި 830

ދެ ކެންޑިޑ ޓުގެ ، ގައިވާތީވޯޓުކަމު 627ޖުމްލަ 
ވީއިރު، މި ވޯޓުކަމަށް 203ދުގައިވާ ފަރަޤަކީ ދެމެ

 (، 1+2+65) ވޯޓު 68ބަލާފައި  ތަކަށްޝަކުވާ
ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން  135  ރިއަސްބާޠިލުކު 

އި، ނަތީޖާއަށް  ކުރިހޯދައިބްރާހީމް ނާޒިލު
 ނ  ތަނެއްލެބެ މައްސަލަ  ބަދަލުނާންނާނެތީ،

 ނެތްކަމަށް 

 ނިމިފައި އްސަލަ މަ

 ފު  މަޢުރޫއަޙްމަދު  .3
 ލައް ވައްމުޏ.ފުޖަމްނާ، 

 )ކެންޑިޑ ޓް(

 ވޯޓު ލިސްޓު ދިމާނުވުން  .1 19/01/2019
ރީރަޖިސްޓްރ ޝަން މައްސަލަ  .2

 މައްސަލަ( 37ހުރުން )

 24ކީ ވާ ފަރަޤައިދުގަންގެ ދެމެޑ ޓުކެންޑިދެ  20/12/2018
ގެ ކިތައް ޝަން ރ  ރީރެޖިސްޓް  ތީ،ކަމުގައިވާވޯޓު 

މައްސަލަ އިތުރަށް 
  ލުމަށް ބެ
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ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

ގެ  މެންބަރޝިޕް ފޯމު ހުށަހެޅި .3
ފޯމު  7އިން ތެރެ

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިނެތުން 

ލުމަށްފަހު، ތޯ ބެހެޅިއްސަލަ ކެންޑިޑ ޓު ހުށަ މަ
 މުމަށް ތެއް ނިންގ 

 އަމީން ފައިޞަލް   .4
 ދޫރެސް، ށ.ކަނޑިތީމު 

 )ކެންޑިޑ ޓް(

މީހުން  9 ދާވޯޓުލާން ނު  .1 19/01/2019
 ވޯޓުލާފައިވުން 

ގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ލެއްފަހީގެ ފ ށީ ށ.ބި • 20/12/2018
 މަންދޫބުންގެ ންގެޓުކެންޑިޑ  ދެދިޔައީ 

ވޯޓުލާން ދިޔަ ޟިރުގައިކަމަށް ވެފައި، ހާ
ކ ންމެ މީހެއްގެ ނަން އަޑުހަރުކ ށް 

، ކެންޑިޑ ޓުގެ ވެސްއިރުށްފައިވީއިޢުލާނުކ  
އަދި  ވެ.ފައެއް ނެތެ ޟްކ ށް އިޢުތިރާދޫބު މަން
ފ ށި ބަންދުކުރަން ކުރީ  ފެންމަތިލައްސަމި މަ
ކަމެއް ހިނގިތާ  ، އެއިވަނިކ ށްނެޓަށްވަފަމި 2

، އެ  ވެފައިރެއް ފަހުންކަމުގައިއެތައް އި
ނުވާތީ، އި އެކަން ފާހަގަކ ށްފަ ރުއް ހިނގިއިކަމެ

މައްސަލަ  މިލުކަމަށް އަދި އިސްވެރިޔާގެ ސަމާ 
ލެވިއިރު، ނާ މި މައްސަލަ ބެއް އުމުން، އެގެނަ

ނ  ލެބެމައްސަލަ  ނިފައިވާ ނުވާތީ،ހެކި ފެ
 ނެތްކަމަށް  ތަނެއް

  ފައިމައްސަލަ ނިމި

 މަދު ޖަލީލު، މުހައް  .5
ޅުދޫ ދާއިރާ ހ )

 (ކެންޑިޑ ޓް 

ވޯޓުގެ  2ޤަކީ ދެ ކެންޑިޑ ޓުންގެ ދެމެދުގެ ފަރަ  20/12/2018 ތައް އަލުން ގުނައިދިނުމަށް ށިފ  .1 19/01/2019
ޑިޑ ޓުން ހާޟިރުގައި ކެންވާތީ، އިތަފާތެއްކަމުގަ

 ގުނުމަށް އަލުން މާލ ގައި  ރާގެ ވޯޓު ފ ށިތައްދާއި

ތުރަށް އްސަލަ އިމަ
 ބެލުމަށް 

މް،  ޝާޢަލީ  .6
. ، ގދލްމާގެޕްރީއ 

ފަރެސްމާތ ޑާ 
 )ކެންޑިޑ ޓް(

 އަޙްމަދަށްهللا ޙުތުފަންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު އެ 20/12/2018 ދައްކައިގެން ވޯޓުލުން  .1 19/01/2019
 ލިބުނީ ށްޢަލީ ޝާމަވާއިރު، ވޯޓު ލިބިފައި 289

ދެ ކެންޑިޑ ޓުގެ ، ގައިވާތީވޯޓުކަމު 245ޖުމްލަ 
 ވޯޓުކަމަށްވާތީ، 44ދުގައިވާ ފަރަޤަކީ ދެމެ

 ފައިމައްސަލަ ނިމި
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ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

މީހުންގެ  4ވަރުވާ ކަށަ ކަމުގައި ލީ ޓުދައްކައިގެން ވޯ
ކުރި  ށްޢަލީ ޝާމަވޯޓު އުނިކުރިއަސް، 

 ނެތްކަމަށް  ނ  ތަނެއްލެބެ މައްސަލަ ލިބ ނެތީ، ނު
  ޒިފްލީނާ ޙަސަން   .7

ތިނަދޫ ދެކުނު )
 ކެންޑިޑ ޓު(

ވޯޓުގެ  2ޤަކީ ދެ ކެންޑިޑ ޓުންގެ ދެމެދުގެ ފަރަ  20/12/2018 ތައް އަލުން ގުނައިދިނުމަށް ށިފ  19/01/2019
ޑިޑ ޓުން ހާޟިރުގައި ކެންވާތީ، އިތަފާތެއްކަމުގަ

 ގުނުމަށް އަލުން މާލ ގައި  ރާގެ ވޯޓު ފ ށިތައްދާއި

ތުރަށް އްސަލަ އިމަ
 ބެލުމަށް 

 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު  .8
 )ކެންޑިޑ ޓް(

ހަރުގ ގައި ފަރު އާއި ގާކާށިދޫ 19/01/2019
 ވާތީ ވޯޓުލާފައި

 ކެންޑިޑ ޓުން ހުރިހާ 2019ޖަނަވަރީ  17 20/12/2018
 އެރަށެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެއްބަސްވާނަމަ

ކަމަށް ނިންމިދާނެ ބާއްވަން އިންތިޚާބު ހަރުގ ގައި
ފ ށީގެ  ވެއެވެ. ކާށިދޫއިޢުލާނުކ ށްފައި އެމްޑީޕީން
ރާތް ވިދާޅުވަނީ ގާފަރު ފ ށީގެ އިސްފަ ތާއި އިސްފަރާ

ދެ ވަނީ، ސްވެފައި ބަހަރުގ ގައި ބާއްވަން އެއް
ރުހުމާއެކުގައި  މަންދޫބުންގެ ގެންކެންޑިޑ ޓު 
 ނެތްކަމަށް  ނ  ތަނެއްލެބެ މައްސަލަ ވީމާ ކަމަށެވެ. 

 މައްސަލަ ނިމިފައި

 


